
 
 
 

I ETAP REKRUTACJI  

(kryteria ustawowe, mające jednakową wartość) 

 

Wartość 

punktowa 

Kryteria Wymagane dokumenty 

Wielodzietność rodziny dziecka  

(troje i więcej dzieci)  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

wzór oświadczenia do pobrania wraz z wnioskiem 
200 

Niepełnosprawność dziecka  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - 

kserokopia potwierdzona przez Rodzica/prawnego 

opiekuna za zgodność z oryginałem 

(z datą i czytelnym podpisem) 

200 

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  200 

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  200 

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  200 

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu- kserokopie potwierdzone przez 

Rodzica za zgodność 

z oryginałem oraz oświadczenie wzór oświadczenia  

do pobrania wraz z wnioskiem 

200 

Objęcie dziecka pieczą zastępczą  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą kserokopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Rodzica/prawnego opiekuna. 

200 

 

 

 

 

 

II ETAP REKRUTACJI 



 
 

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania 

rekrutacyjnego. Kryteria do tego etapu postępowania rekrutacyjnego (wraz z wartością kryterium w punktach), rodzaje 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są określone w: 

 

 

 

  UCHWALE Nr XL/376/17  

Rady Miasta Bochnia 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz rodzajów 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów  

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 roku, poz. 801). 

 

 
1. Na podstawie Uchwały Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017r określa się następujące kryteria i przyporządkowaną im 

wartość punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni:  

 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. Kandydat, którego oboje rodzice 

pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

uczą się/studiują w trybie 

stacjonarnym, prowadzą rolniczą lub 

pozarolniczą działalność 

40 Oświadczenie i potwierdzenie 

zatrudnienia przez pracodawcę lub 

odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji (CEIDG), 



gospodarczą. Kryterium stosuje się 

również do rodzica samotnie 

wychowującego dziecko 

natomiast fakt pobierania nauki jest 

potwierdzany zaświadczeniem 

wystawionym przez 

szkołę/uczelnię, zawierającym 

informację o stacjonarnym 

systemie nauki/studiów 

2. Kandydat, którego jeden z rodziców 

pracuje, wykonuje pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

uczy się/studiuje w trybie 

stacjonarnym lub prowadzi rolniczą 

lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

30 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza w 

bieżącym roku szkolnym do 

wybranego przedszkola i będzie do 

niego uczęszczać w roku szkolnym, 

na który prowadzona jest rekrutacja 

20 Oświadczenie rodzica kandydata 

4 Wybrane przedszkole jest najbliżej 

położonym przedszkolem od miejsca 

zamieszkania kandydata - droga 

kandydata z domu do wybranego 

przedszkola jest krótsza niż droga do 

jakiegokolwiek innego miejskiego 

przedszkola w Bochni (odległość 

mierzona wzdłuż drogi 

umożliwiającej dojazd do 

przedszkola) 

10 Oświadczenie rodzica kandydata 

5 Rodzeństwo kandydata uczestniczy w 

postępowaniu rekrutacyjnym do tego 

samego przedszkola 

5 Oświadczenie rodzica kandydata 

6 W przypadku uzyskania przez 

kandydatów równorzędnych 

wyników punktowych wymienionych 

w l.p. od 1 do 5 niniejszej tabeli, gdy 

liczba punktów odpowiada 

liczbie wolnych miejsc i 

otrzymuje ją najmłodszy 

kandydat, a każde kolejne 

Kryterium potwierdzane jest na 

podstawie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola 



dane przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, o przyjęciu do 

przedszkola decyduje data urodzenia 

kandydata – dziecko młodsze ma 

pierwszeństwo w przyjęciu do 

przedszkola (począwszy od dzieci, 

które w danym roku kalendarzowym 

kończą 3 lata) 

kwalifikowane dziecko 

otrzymuje o jeden punkt 

mniej; minimalna wartość 

punktowa tego kryterium 

wynosi 1 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Rodzice/opiekunowie, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca  

w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.  
 

2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Bochni mogą być przyjęci do naszego przedszkola, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (sprawy odpłatności 

są regulowane odrębnymi przepisami). 
 

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w złożonych oświadczeniach lub zwrócić się  

do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.  
 

TRYB ODWOŁAWCZY 



 

   W terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości rodzice, których dzieci nie zostaną przyjęte do 

przedszkola mogą złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej 

o uzasadnienie decyzji. W pracach komisji nie bierze udziału dyrektor. 

 

 

 

 

 

 
 


